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অর্ ি র্বভাবের র্বর্ভন্ন অনুর্বভাে ও সংস্থার
ি ীঃ ট্রেজার ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে
কার্াবল
ট্রেজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাবের মূল কার্ িক্রম হবে সামর্িক অর্ িন র্ি অনুর্বভাে, অর্ িননর্িক উপবদিা অনুর্বভাে
এবং বাবজট অনুর্বভােসমূবহর কাবজর সাবর্ সমর্িিভাবব কর রাজস্ব সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ, র্ববেষণ ও মূল্যায়ন এবং কর
রাজস্ব আদাবয়র অগ্রের্ি পর্রব ক্ষণ; জাি য় রাজস্ব ট্রবাবড ির আওিা বর্হর্ভিি কর-রাজস্ব ও কর বর্হর্ভিি রাজস্ব সংক্রান্ত িথ্য
সংগ্রহ, র্ববেষণ ও মূল্যায়ন; কর বর্হর্ভিি রাজস্ব ধার্ ি ও আদায় কার্ ি পর্রব ক্ষণ; ঋণ র্মশ্রণ (debt mix) অর্ িাৎ ঋণ ট্রকান
ট্রকান সূত্র ট্রর্বক গৃহ ি হবব িা র্নধ িারণ; বববদর্িক ঋবণর িিি-র্নভিরি লিা (conditionality) ও সরকার্র ঋবণর ট্রটকসই
অবস্থা (debt sustainability) র্ববেষণ ও পর্রব ক্ষণ; সরকার্র ববের বাজার সম্প্রসারণ র্বষয়ক কার্ িক্রম পর্রচালনা;
বাংলাবদি সরকাবরর প্রাপ্য র্ডএসএল (Debt Service Liability) এর অর্ ি আদায়; সরকাবরর বাবজট ট্রর্বক প্রদত্ত ঋণ
সংক্রান্ত চুর্ি সম্পাদন; বববদর্িক চুর্ি সংক্রান্ত খসড়া পর্ িাবলাচনা, র্বশ্ব ব্যাংক এবং এি য় উন্নয়ন ব্যাংকসহ র্বর্ভন্ন
ি
বহুপার্ক্ষক এবং র্িপার্ক্ষক উন্নয়ন সহবর্াে দািা সংস্থাসমূবহর সাবর্ ট্রর্াোবর্াে রক্ষা এবং আর্টবকল-৪
কনসালবটিন ব্যর্িি
আইএমএফ সংক্রান্ত কার্ িাবল সম্পাদন। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবর ট্রেজার্র ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুর্বভাে এর সম্পার্দি উবেখবর্াগ্য
কার্ িাবল র র্ববরণ র্নবে ট্রদয়া হবলাীঃ
র্ডএসএল
➢ র্বর্ভন্ন Subsidiary Loan Agreement (SLA)/Loan Agreement (LA) সম্পাদবনর র্বষবয় মিামি
প্রদান করা হবয়বছ;
➢ র্বর্ভন্ন সংস্থার র্বর্ভন্ন র্কর্ির অর্ ি ছাবড়র ট্রক্ষবত্র র্ডএসএল অর্ধিাখার মিামি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ “র্ডএসএল (লগ্ন -পুনীঃলগ্ন ) র্হসাব র্ববরণ ও র্নবদ ির্িকা (২০১৬-১৭ অর্ িবছর পর্ িন্ত)” পুর্িকার্ট র্বর্ভন্ন
স্বায়ত্বিার্সি, আধা-স্বায়ত্বিার্সি, এবং স্থান য় সরকার (স্ব-িার্সি) প্রর্িষ্ঠানসমূহবক পুর্িকার ২র্ট কবর কর্প
ট্রপ্ররণ করা হবয়বছ এবং পুর্িকার সফট কর্প অর্ ি র্বভাবের ওবয়বসাইবট আপবলাড করা হবয়বছ;
➢ র্বর্ভন্ন সংস্থা হবি প্রাপ্ত র্ডএসএল পর্রবিাধ ত্বরার্িি করার জন্য সভা আহবান করা হবে;
➢ ২০১৯-২০ অর্ িবছবরর জন্য সংস্থাওয়ার আসল ও সুদ বাবদ প্রাপ্য অবর্ ির র্হসাব সংযুি িহর্বল প্রার্প্ত বাবজবট
প্রদিিবনর র্নর্মত্ত র্ডএসএল বাবজট প্রণয়নপূব িক জাি য় বাবজবট অন্তর্ভিি করা হবয়বছ;
➢ ‘সরকার্র ইক্যুইর্টর র্হসাব ও র্নবদ ির্িকা’ (৩১ র্ডবসম্বর, ২০১৭ পর্ িন্ত) পুর্িকার্ট র্বর্ভন্ন স্বায়ত্বিার্সি, আধাস্বায়ত্বিার্সি, এবং স্থান য় সরকার (স্ব-িার্সি) প্রর্িষ্ঠানসমূহবক পুর্িকার ২র্ট কবর কর্প ট্রপ্ররণ করা হবয়বছ এবং
পুর্িকার সফট কর্প অর্ ি র্বভাবের ওবয়বসাইবট আপবলাড করা হবয়বছ;
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➢ ঋণ পুনীঃিফর্সর্লকরণ, ইক্যুইর্টবি রূপান্তর, র্ডএসএল মওক্যফ বা ববকয়ার সাবর্ সমিয় ইিুার্দ র্বষবয় র্বর্ভন্ন
প্রর্িষ্ঠান ট্রর্বক ট্রপ্রর্রি প্রিাববর ওপর মিামি প্রদান করা হবয়বছ;
➢ ট্রক্রর্ডট লাইন র্ভর্ত্তক পর্রবিার্ধি র্ডএসএল (DSL) ডাটা এর্ির মাধ্যবম MS Excel এ সংরক্ষণ করা হবে;
➢ ফাইনার্িয়াল র্রবপিার্টং আইন, ২০১৫ অনুর্ায় ফাইনার্িয়াল র্রবপিার্টং কাউর্িবল ২ জন র্নব িাহ পর্রচালক
র্নবয়াে প্রদান করা হবয়বছ এবং আরও ২ জন র্নব িাহ পর্রচালক র্নবয়াবের প্রর্ক্রয়া চলমান রবয়বছ;
➢ ফাইনার্িয়াল র্রবপিার্টং কাউর্িবলর সাংেঠর্নক কাঠাবমা ও র্নবয়াের্বর্ধ অনুবমাদবনর জন্য জনপ্রিাসন মন্ত্রণালবয়
ট্রপ্ররণ করা হবয়বছ; এবং
➢ অর্ ি র্বভাবের সাবর্ ফাইনার্িয়াল র্রবপিার্টং কাউর্িবলর বার্ষ িক কমিসম্পাদন চুর্ি (APA) স্বাক্ষর্রি হবয়বছ।
ট্রেজার্র ব্যবস্থাপনা
ক. মুদ্রা মুদ্রণ: অর্ ি সর্চব মবহাদবয়র স্বাক্ষর সংবর্াজনপূব িক ২ টাকা ও ৫ টাকা মূল্যমাবনর কাবরর্ি ট্রনাট ইসুু করা হবয়বছ;
খ. অচল ট্র ার্ষি স্ট্ুাম্প র্বনিকরণ: সুনামেঞ্জ, পাবনা, নওোঁ ও বরগুনা ট্রজলা ট্রেজার্রবি প্রর্ির্নর্ধ ট্রপ্ররবণর মাধ্যবম অচল
ট্র ার্ষি, ব্যবহার অনুপবর্াে ও চার্হদার্বহ ন স্ট্ুাম্পসমূহ র্বনিকরণ সংক্রান্ত কার্ িার্দ সম্পাদন করা হবয়বছ;
ে. ট্রেজার্র কার্ িক্রম চালুকরণ: ট্রসানাল ব্যাংক র্ল: িাজপুর িাখা, র্সবলট এবং নলডাঙ্গা হাট িাখা, নাবটারবক ট্রেজার
কার্ িক্রম (আদান-প্রদান) পর্রচালনার র্বষবয় অনাপর্ত্ত জ্ঞাপন করা হবয়বছ। এছাড়া ট্রসানাল ব্যাংক র্ল: এর সােরদ িাখা,
বর্রিাল, ট্রমাংলা ট্রপাট ি িাখা, বাবেরহাট এবং ধানমর্ে কবপিাবরট িাখা, ঢাকাসহ ট্রমাট ৯২র্ট িাখাবক ট্রেজার্র কার্ িক্রম
(শুধুমাত্র আদান) পর্রচালনার র্বষবয় অনাপর্ত্ত জ্ঞাপন করা হবয়বছ;
➢ প্যাডলক সরবরাহ: চট্টগ্রাম ট্রজলা ট্রেজার্রর চার্হদার ট্রপ্রর্ক্ষবি ৮৫ এম.এম. সাইবজর ২র্ট এবং র্দনাজপুর
ট্রেজার্রর চার্হদার ট্রপ্রর্ক্ষবি ৮৫ এম.এম. সাইবজর ১র্ট প্যাডলক সরবরাহ করা হবয়বছ। িাছাড়া চুয়াডাঙ্গা ট্রজলার
ট্রেজার্রবি ব্যবহাবরর জন্য ৬৫ এম.এম সাইবজর ১র্ট প্যাডলক সরবরাহ করা হবয়বছ;
➢ বাবজট প্রণয়ন ও অর্ ি বরাদ্দ: ‘১০৯০২ ট্রেজার্র প্রর্িষ্ঠান’ খাবির বাবজট প্রণয়ন ও বরাদ্দ প্রদান এবং ০৯০৩
টাকিাল ও ০৯০৪ মুদ্রা খাবি বাবজট বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বছ; এবং
➢ অর্গ্রম ট্রবিনীঃ পর্বত্র ঈদ-উল-আর্হা আেস্ট্ ২০১৮ এবং পর্বত্র ঈদ-উল র্ফির ট্রম ২০১৯ উপলবক্ষু সরকার্র,
আধা-সরকার্র ও স্বায়ত্বিার্সি কমিরি নন-ট্রেবজবটড কমিচার , সামর্রক বার্হন র নন-কর্মিে
অর্ফসার/কমিচার বদর ট্রবিন-ভািার্দ প্রদাবনর আবদি জার্র করা হবয়বছ।
র্পর্পর্প ইউর্নট
➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাবের প্রিার্বি পাবর্লক প্রাইবভট পাট িনারি প (র্পর্পর্প) প্রকবের আর্র্ িক ও বার্ণর্জুক
মবডল র্ববেষণপূব িক সম্ভাব্য আর্র্ িক সহায়িা [Viability Gap Financing (VGF)]-এর ট্রর্ৌর্িকিা র্নরূপণ
করা হবয়বছ;
➢ পাবর্লক প্রাইবভট পাট িনারি প (র্পর্পর্প) র্ভর্ত্তবি বািবায়বনর র্নর্মত্ত ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর অর্ ি র্বভাে হবি ট্রসতু
র্বভাবের অধ বন বাংলাবদি ট্রসতু কর্তিপবক্ষর আওিায় বািবায়নাধ ন “ঢাকা এর্লবভবটড এক্সবপ্রসওবয়” ি ষ িক
প্রকবের অনূক্যবল Viability Gap Financing (VGF) প্রদাবনর ন র্িেি অনুবমাদন প্রদান ট্রদয়া হবয়বছ;
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➢ “Rules for Public-Private Partnership Technical Assistance Financing (PPPTAF), 2018”
এবং “Rules for Viability Gap Financing (VGF) for Public-Private Partnership (PPP)
Projects, 2018” প্রণয়ন করা হবয়বছ; এবং
➢ র্পর্পর্প র্বষবয় র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয়/র্বভাে/বািবায়নকার সংস্থা এবং র্পর্পর্প কর্তিপবক্ষর সাবর্ সমিয় সাধনজর্নি
কাজ সম্পন্ন হবয়বছ।
নেদ ও প্রেন্ন দায় ব্যবস্থাপনা
➢ বাংলাবদি ব্যাংক কর্তিক সরকার্র র্হসাববর ট্রলনবদন সংক্রান্ত িথ্য সংরক্ষবণর র্বদ্যমান কাঠাবমাবি নতুন
উপর্হসাব ট্রখালার পর্রপত্র জার করা হবয়বছ;
➢ ২০১৮-১৯ অর্ িবছবর র্বর্ভন্ন রাষ্ট্রায়ত্ব ও সরকার্র মার্লকানাধ ন প্রর্িষ্ঠান কর্তিক জনগুরুত্বপূণ ি প্রকবে অর্ িায়ন এবং
র্নিু প্রবয়াজন য় ও গুরুত্বপূণ ি দ্রব্য বা ট্রসবা আমদার্ন অর্ িায়বনর র্বপর বি র্নের্লর্খি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ি প্রদান:
ক্র. নং
০১
০২
০৩
০৪

প্রর্িষ্ঠাবনর নাম

০৫
০৬
০৭

বাংলাবদি কৃর্ষ উন্নয়ন করবপাবরিন (র্বএর্ডর্স)
রাজিাহ কৃর্ষ উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব)
বাংলাবদি ট্রপবোর্লয়াম কবপিাবরিন (র্বর্পর্স)
বাংলাবদি ট্রকর্মকুাল ইোর্ষ্ট্রজ করবপাবরিন
(র্বর্সআইর্স)
কমিসংস্থান ব্যাংক
র্টর্সর্ব (বের্ডং কবপিাবরিন অব বাংলাবদি)
র্বমান বাংলাবদি এয়ারলাইি র্লর্মবটড

০৮

বাংলাবদি র্বদ্যুৎ উন্নয়ন ট্রবাড ি

গ্যারার্ির
সংখ্যা
২র্ট
১র্ট
৩র্ট
৫র্ট
১র্ট
৪র্ট
৩র্ট
১র্ট

গ্যারার্ির পর্রমাণ
৫,০০০ ট্রকার্ট টাকা
৫০০ ট্রকার্ট টাকা
৩০০ র্মীঃ মার্কিন ডলার
৪,৮০০ ট্রকার্ট টাকা
২০০ ট্রকার্ট টাকা
৪৬.০২৭২ ট্রকার্ট টাকা
৩২২.৬৩৩ র্মীঃ মাীঃ
ডলার
২৮১.৪১ র্মীঃ মার্কিন
ডলার

➢ অর্ ি র্বভাবের বার্ষ িক কমিসম্পাদন চুর্ি (APA) বত্রমার্সক/অধ ি-বার্ষ িক/বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িববদন ট্রপ্ররণ;
➢ বাংলাবদি ব্যাংক এর ব্যাংক র্হসাব Verification;
➢ পায়রা বন্দবরর রাবনাবাদ চুাবনবলর কুার্পট্যাল এুাে ট্রমইনবটইন্যাি ট্রের্জং প্রকে বািবায়বনর লবক্ষু অর্ ি
র্বভাে কর্তিক Sovereign Availability Paymant Guarantee-এর ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ জ্বালার্ন ট্রিল আমদার্ন অর্ িায়বন ২০১৯ সাবল আইর্টএফর্স-ট্রজদ্দা ট্রর্বক ১০০০ র্মর্লয়ন মার্কিন ডলার ঋণ
সহায়িা গ্রহণ সম্পবকি অর্ ি র্বভাবের মিামি প্রদান;
➢ আন্তজার্িিক মূদ্রা িহর্বল (আইএমএফ) কর্তিক পাবর্লক ইনবভিবমি অুাবসসবমি-২০১৮ এর কর্িপয় প্রশ্নমালার
র্ভর্ত্তবি এ অনুর্বভাবের মিামি ট্রপ্ররণ;
➢ RPCL-NORINCO Intl. Power Ltd (RNPL) কর্তিক পটুয়াখাল ১৩২০ ট্রমীঃওীঃ িাপ র্বদ্যুৎ ট্রকন্দ্র র্নমিাণ
প্রকে বািবায়নকবে গৃহ িব্য ঋবণর র্বপর বি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ জাি য় সংসবদ মানন য় প্রধানমন্ত্র র প্রবশ্নাত্তর ট্রপ্ররণ;
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➢ “উন্নয়বনর দি বছর (২০০৮-০৯ হবি ২০১৭-১৮) অর্ ি মন্ত্রণালবয়র র্ভর্মকা” ি ষ িক পুর্িকা প্রকািনার জন্য অর্ ি
র্বভাবের কমিপ্রবচিা সম্পর্কিি প্রবয়াজন য় িথ্য ট্রপ্ররণ;
➢ অর্ ি র্বভাবের সাবর্ ‘Moody’s Investors Service (Moodys) এর সভার জন্য িথ্য ট্রপ্ররণ;
➢ সরকার্র খাবি Buyer’s Credit Financing এর মাধ্যবম খুলনা ৩৩০ ট্রম.ও. ডুবয়ল-ফুবয়ল কম্বাইড সাইবকল
র্বদ্যুৎ ট্রকন্দ্র র্নমিাবণর জন্য বববদর্িক ঋণদািা সংস্থার ট্রপিকৃি Final Draft Financial Facility
Agreement এবং Sovereign Guarantee Format এর উপর অর্ ি র্বভাবের মিামি প্রদান;
ি
➢ “ট্র াড়ািাল পলাি ইউর্রয়া ফার্টলাইজার
প্রকে” ি ষ িক প্রকবের জন্য অর্ ি র্বভাে হবি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির
টবনাত্তর ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ Bangladesh-China Power Company Ltd. (BCPCL) কর্তিক পায়রা ১৩২০ ট্রমোওয়াট র্ামিাল পাওয়ার
প্লাি প্রকে (২য় পর্ িায়) বািবায়বনর জন্য গৃহ িব্য ট্রমাট ঋবণর নওপাবজাবকা’র ৫০% অংবির জন্য ECA
প্রিার্বি ঋবণর র্বপর বি Sovereign Guarantee প্রার্প্তর র্বষবয় ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ বাংলাবদি ব্যাংবক রর্ক্ষি ট্রেজার্র র্সবঙ্গল একাউবির র্স্থর্ি সম্পর্কিি িথ্য প্রদান;
➢ র্বর্টআরর্স ও এইচএসর্বর্স এর মবধ্য স্বাক্ষর্রি ঋণ চুর্ি (Facility Agreement) অনুর্ায় ঋবণর অর্ ি
Drawdown (Availability period) এর সময়স মা ১১ ট্রসবেম্বর ২০১৮ ট্রর্বক ৩১ র্ডবসম্বর ২০১৮ িার্রখ
পর্ িন্ত বৃর্ি করা;
➢ বাংলাবদি ব্যাংক হবি রাজিাহ কৃর্ষ উন্নয়ন ব্যাংবকর অনুকূবল ৫০০ ট্রকার্ট টাকা পুনীঃঅর্ িায়নবর্াগ্য ঋবণর
র্বপর বি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ মর্ন্ত্রসভা ববঠবক গৃহ ি র্সিান্তসমুবহর বািবায়ন অগ্রের্ি মার্সক ও সমবয় সমবয় চার্হি িাৎক্ষর্ণক প্রর্িববদন
ট্রপ্ররণ;
➢ Sylvan Agriculture Limited ট্রক প্রবদয় Non-Sovereign Loans এর র্বষবয় অর্ ি র্বভাবের
মিামি/অনাপর্ত্ত প্রদান;
➢ বাংলাবদি ব্যাংক কর্তিক কমিসংস্থান ব্যাংবকর অনুকূবল ‘‘মৎস্য ও প্রার্ণসম্পদ ঋণ সহায়িা কমিসূচ ” এর
আওিায় ২০০.০০ ট্রকার্ট টাকা ঋণ সুর্বধার র্বপর বি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ বাংলাবদি সরকার র্নয়র্ন্ত্রি ওয়াকফ প্রর্িষ্ঠান আইর্ডর্ব-র্বআইএসইডর্িউ কর্তিক বািবার্য়িব্য বার্ণর্জুক ভবন
ও কনবভনিন ট্রসিার র্নমিাবণর জন্য গৃহ িব্য ঋবণর অনুকূবল রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ ৩র্ট Dash-8-Q-400-NG উবড়াজাহাবজর Delivery Payment (DP) অর্ িায়ন বাবদ সবব িাচ্চ ৮০ র্মর্লয়ন
মার্কিন ডলার ঋণ গ্রহবণর লবক্ষু Sovereign Guarantee’র ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ IDA financing 6163-BD এর অধ বন “Cash Transfer Modernisation (CTM)” ি ষ িক প্রকবের
বাবজট সহায়িা অংবির ব্যাংক র্হসাববর িথ্য প্রদান;
➢ আন্তজিার্িক মুদ্রা িহর্বল (আইএমএফ) এর Article IV র্মিবনর জন্য র্ার্চি িথ্য ট্রপ্ররণ;
➢ বাংলাবদি কৃর্ষ ব্যংবকর অনুকূবল ১০০০.০০ ট্রকার্ট টাকা পুনীঃঅর্ িসংস্থান ঋণ মঞ্জুর র র্বপর বি রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির
ন র্িেি সম্মর্ি প্রদান;
➢ বাংলাবদবির সরকার্র ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং র্রবপার্টংি এর উপর প্রণ ি র্সএর্জ’ র্ববিষ র্নর ক্ষা প্রর্িববদন
২০০৯-২০১০ র্রীঃ এর উপর ফবলাআপ অর্ডট মন্তবব্যর র্বষবয় কার্ িক্রম গ্রহণপূব িক এ র্বষবয় অর্ ি র্বভােবক
অবর্হি করার জন্য পত্র ট্রপ্ররণ;
➢ ২০১৭-১৮ অর্ ি বছবরর বার্ষ িক কার্ িাবল সংক্রান্ত প্রর্িববদন ট্রপ্ররণ; এবং
➢ ৩০ট্রি জুন ২০১৯ িার্রবখর পরও কার্ িকর রাষ্ট্র য় গ্যরার্ি/কাউিার গ্যারার্ির িার্লকা প্রস্তুিকরণ ও বাবজট
সংর্ক্ষপ্তসাবর অন্তর্ভিিকরণ।
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ঋণ ব্যবস্থাপনা
➢ সরকাবরর আর্র্ িক ন র্ির (Fiscal Policy) আবলাবক সরকার কর্তিক ঋণ সংগ্রবহর বার্ষ িক কমিকেনা প্রণয়ন ও
এ সংক্রান্ত ট্রকৌিল (Strategy) র্নধ িারণ;
➢ সরকাবরর বদর্নক নেদ পর্রর্স্থর্ি পর্ িববক্ষণপূব িক ট্রেজার্র র্বল ও ট্রেজার্র ববের মাধ্যবম ঋণ গ্রহবণর লবক্ষু
প্রর্িমাবস অকিন কুাবলোর প্রণয়ন;
➢ সরকাবরর সার্ব িক ঋণ পর্রর্স্থর্ি সম্পর্কিি র্ববেষনমূলক সারসংবক্ষপ প্রণয়নপূব িক মানন য় অর্ িমন্ত্র বক
অবর্হিকরণ এবং এ র্বষবয় পরবিী র্দক র্নবদ িিনা গ্রহন;
➢ সরকাবরর আর্র্ িক ব্যবস্থাপনা সংস্কার ট্রকৌিলপবত্র ঋণ ব্যবস্থাপনা সংস্কাবরর র্বষবয় স্বে, মধ্যম ও দ ি ট্রময়ার্দ
র্নবদ িিক র্নধ িারণ;
➢ সরকাবরর Cash and Debt Management Committee (CDMC)’র ০৩ (র্িন) র্ট সভা এবং Cash and
Debt Management Technical Committee (CDMTC)’ র ১২ র্ট সভা আবয়াজবনর র্াবি য় প্রস্তুর্ি ও
সভাসমূবহ গৃহ ি র্সন্ধান্ত বািবায়ন পর্রব ক্ষণ;
➢ ব্যাংর্কং উৎস (Market) হবি গৃহ ি দ িবময়ার্দ এবং স্বেবময়াদ ঋবণর আসল ও সুদ পর্রবিাবধর প্রাক্কলণ
চূড়ান্তকরণ ও প্রবক্ষপণ প্রণয়ন;
➢ ব্যাংক বর্হ ির্ভি উৎস (Retail) হবি গৃহ ি ঋবণর আসল ও সুদ পর্রবিাবধর প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও প্রবক্ষপণ
প্রণয়ন;
➢ সরকাবরর ঋণ উপাত্ত (data) সংগ্রহ ও সংরক্ষন;
➢ অর্ ি বছবরর ট্রিবষ সরকাবরর বববদর্িক ও অভুন্তর ণ উৎস হবি গৃহ ি ঋবণর র্হহর্ি র্ববরণ প্রণয়ন ও ট্রস
অনুর্ায় redemption profile প্রণয়ন;
➢ সরকাবরর নেদ ব্যবস্থাপনাবক আবরা কার্ িকর ও ফলপ্রসূ করার লবক্ষু ১৪ র্দন ট্রময়ার্দ ট্রেজার্র র্বল প্রবিিন;
➢ সরকাবরর ঋণ সংক্রান্ত র্হসাব র্মলকরবনর (Reconciliation) র্বষবয় র্হসাব মহার্নয়ন্ত্রবকর কার্ িালয় সহ
সংর্েি দপ্তবরর সাবর্ সমিয়বকর র্ভর্মকা পালন এবং প্রর্ির্নয়ি িা পর্রব ক্ষণ;
➢ সরকাবরর নেদ উিৃবত্তর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার্র র্সর্কউর্রর্টবজর র্নয়র্মি buy-back করার র্সন্ধান্ত
গ্রহন;
➢ বে বাজাবরর েভ রিা বৃর্ির লবক্ষু সরকার্র র্সর্কউর্রর্টবজর প্রাইমার্র র্ডলারবদর সাবর্ মির্বর্নময় ও প্রাপ্ত
মিামি CDMC ট্রি উপস্থাপন;
➢ বার্ষ িক ঋণ বুবলর্টন প্রণয়ন;
➢ MTDS হালনাোদ করন;
➢ জাি য় সঞ্চয়পবত্রর সমর্িি সংস্কাবরর রুপবরখা সম্বর্লি ধারণা পত্র প্রণয়ন;
➢ র্বদ্যমান ট্রপনিন ব্যবস্থার সংস্কার ও সাব িজন ন ট্রপনিন ব্যবস্থা প্রবিিবনর লবক্ষু কার্ িক্রম গ্রহন;
➢ সারবভৌম সম্পদ িহর্বল (SWF) েঠবন প্রর্ক্রয়ােি/ পির্িেি র্বষয়ার্দ পর্ িাবলাচনা পূব িক সুপার্রি প্রদান;
➢ DMFAS v6.0 এ ঋণ ডাটা সংরক্ষন;
➢ সরকার্র ইসলার্ম ট্রেজার্র বে ইসুুর লবক্ষু ধারণাপত্র প্রনয়ন ও সরকাবরর র্নকট উপস্থাপন; এবং
➢ রাষ্ট্র য় গ্যারার্ির স্বেিা র্নর্িিকরবণ বাবজট ডক্যবমবির সংবঙ্গ এ সংক্রান্ত কার্ িক্রম সম্পন্ন।
এনর্টআর (নন ট্যাক্স ট্ররর্ভর্নউ)
➢ ২০১৭-১৮ এর সংবিার্ধি এবং ২০১৮-১৯ অর্ ি বছবরর নন-এনর্বআর ও নন-ট্যাক্স ট্ররর্ভর্নউ বাবজট প্রণয়ন;
➢ নন-ট্যাক্স ট্ররর্ভর্নউ আইবটমসমূবহর ট্ররইট সংক্রান্ত Database প্রণয়ন ও হালনাোদকরণ;
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➢ র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় র্বভাবের আওিাধ ন র্নবোি নন-ট্যাক্স ট্ররর্ভর্নউ আইবটমসমূবহর ট্ররইট র্নধ িারণ ও পুন:র্নধ িারবণ
➢ অর্ ি র্বভাবের সম্মর্ি/মিামি প্রদান:
১. প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর অধ নস্থ কর্িপয় জাদ্য র/প্রত্নস্থবল প্রববি মূল্য নতুনভাবব চালুকরণ;
২. ‘কণ িফুল নদ র কাপ্তাই খাবলর মুখ’ নামক স্থাবনর নাব্যিা বৃর্ির লবক্ষু ট্রের্জং এর মাধ্যবম উবত্তার্লি বার্লর
রাজস্ব র্নধ িারণ;
৩. সরকার্র হাঁস-মুরর্ের খামারসমূবহ উৎপার্দি একর্দন বয়বসর বাচ্চাসহ র্বর্ভন্ন বয়বসর হাঁস-মুরর্ে ও র্ডবমর
মূল্য র্নধ িারণ;
৪. র্ডর্জটাল র্ফন্যার্িয়াল সার্ভিবসর জন্য Session Based USSD Pricing এবং ট্রসই সংক্রান্ত িিিাবল
র্নধ িারণ;
৫. ট্রবসরকার্র হাসপািাল/র্ির্নক/ডায়ােনর্স্ট্ক ট্রসিার স্থাপবনর লাইবসি র্ফ ও নবায়ন র্ফ পুন:র্নধ িারবণর
লবক্ষু সম্মর্ি জ্ঞাপন;
৬. ময়মনর্সংহ ট্রমর্ডবকল কবলজ হাসপািাবলর ট্রহমাবটালর্জ র্বভাবে HB Electrophoresis ইউজার র্ফ’র
হার র্নধ িারণ;
৭. জাি য় মানর্সক স্বাস্থু ইনর্স্ট্র্টউট ও হাসপািাল, ঢাকা-র ট্রপর্য়ং ও নন-ট্রপর্য়ং িয্যার হার র্নধ িারণ;
৮. ইবলক্ট্রর্নক মার্ন োিফার সার্ভিস (ইএমর্টএস) ট্রমাবাইল মার্ন অড িার সার্ভিস এবজি প্রদান এবং ট্রপাস্ট্ ইট্রসিার এর মাধ্যবম পর্রচালনার জন্য এবজি কর্মিন/র্ফ র্নধ িারণ;
৯. বাংলাবদি জাি য় জাদ্য বর আেি র্ববদি দিিকবদর প্রববিমূল্য বৃর্ির র্বষবয় অর্ ি র্বভাবের মিামি প্রদান;
১০. ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ এর ধারা অনুর্ায় বার্য়ং হাউবজর র্নবন্ধন র্ফ র্নধ িারণ;
১১. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) ফ্লুইড এর মূল্য র্নধ িারণ;
১২. ‘ISBN (International standard Book Number)’ র্ফ পুন:র্নধ িারণ;
১৩. জাি য় হৃদবরাে ইনর্স্ট্র্টউট ও হাসপািাবল NT pro BNP/BNP পর ক্ষার র্ফ র্নধ িারণ;
১৪. ট্রমবহরপুর আমঝুর্প ন লক্যঠি ভবন জাদ্য বরর প্রববি মূল্য চালুকরণ;
১৫. বাংলাবদি জাি য় র্চর্ড়য়াখানার আয় বৃর্ির লবক্ষু সদরিার এর প্রববি র্ফ, প্রার্ণ জাদ্য র ও র্ফস
এুাক্যর্রয়াম এবং পাবর্লক টয়বলট র্ফ পুন:র্নধ িারণ;
১৬. ট্ররইনববা চলর্চ্চত্র সংসদ কর্তিক আবয়ার্জি ‘সপ্তদি ঢাকা আন্তজিার্িক চলর্চ্চত্র উৎসব’-এ প্রদর্িিিব্য
চলর্চ্চত্রসমূবহর ট্রসির র্ফ মওক্যফ;
১৭. সড়ক ও জনপর্ অর্ধদপ্তবরর পরদিিন বাংবলা/অর্ফস কাম পর্রদিিন বাংবলা ব্যবহাবর কক্ষ বরাবদ্দর ভাড়া
পুন:র্নধ িারণ;
১৮. বড়দহ ট্রসতুবি আবরার্পি ট্রটাল মওক্যফ সম্পবকি মিামি প্রদান;
১৯. মহান স্বাধ নিা যুবি যুিাহি মুর্িবর্ািা ও িহ দ পর্রবাবরর সদস্যবদর োড় র ট্ররাড ট্যাক্স ও র্ফটবনস র্ফ
মওক্যফ;
২০. ট্রবনাবপাল স্থলবন্দবরর জন্য ট্যার্রফ হার পুনধার্ িকরণ;
ি
২১. বাংলাবদি অর্ফসার ও নার্বকবদর কর্ির্নউয়াস র্ডসচাজি সার্টর্ফবকট
(র্সর্ডর্স)’র ট্রময়াদ ৫ বছবরর স্থবল
১০ বছর করা এবং ট্রস অনুর্ায় র্ফ বৃর্িকরণ; এবং
২২. ট্রবনাবপাল স্থলবন্দবরর জন্য ট্যার্রফ হার পুন:র্নধ িারণসহ নাইট চাজি ও হর্লবড চাজি প্রিুাহার।
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